Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Stanislava Rudincová, Ing. Peter Rolko
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063 110
peter.rolko@zilina.sk,
041/7063 116
Predmet zákazky:
„Projekt dopravného riešenia jestvujúcej spevnenej plochy v mestskej časti
Strážov.“
Predmetom zákazy je vytvoriť projekt na úpravu jestvujúcej spevnenej plochy pred MŠ Žilina Strážov v stupni pre stavebné povolenie. Je nutné navrhnúť vodorovné a zvislé dopravné značenie
v danom priestore a navrhnúť vhodné stavebné úpravy. Podmienkou je prvotný 3D návrh, ktorý
bude prekonzultovaný s obyvateľmi mestskej časti Strážov a na základe ich pripomienok bude
projekt prípadne prepracovaný. Úlohou projektanta je doložiť písomný súhlas na stretnutiach
prítomných občanov mestskej časti Strážov s navrhovaným riešením, ako aj súhlasné stanovisko
Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline.
V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia „Úprava jestvujúcej spevnenej plochy pre
MŠ Žilina – Strážov“ v stupni pre stavebné povolenie (je k nahliadnutiu). Tú však občania mestskej
časti Strážov odmietli a spísali požiadavky, ktoré by mali byť zapracované do novej projektovej
dokumentácie:
Požiadavky :
1. Osadiť cestné obrubníky do betónového lôžka.
2. 2. Výplň obrubníkov má byť zeminou, zeleňou, navrhnúť vsakovacie jamy, prípadne odvodňovacia
kanalizácia.
3. Zmenu predkladaného dopravného riešenia je nutné konzultovať priamo z obyvateľmi
a projektantom na miestnej obhliadke.
4. Parkovacie miesta pre osobné vozidlá v čo najväčšej miere zachovať, navrhnúť iné vodorovné
dopravné značenie, navrhnúť priechody pre chodcov a napojenie na chodník.
5. Zmeniť a doplniť navrhované zvislé dopravné značenie (napr. zákaz vjazdu vozidiel nad 3500kg.)
6. Pred odovzdaním finálnej projektovej dokumentácie vytvoriť počítačovú 3D vizualizáciu
s možnosťou prezentácie. Návrh bude prekonzultovaný spolu s obyvateľmi mestskej časti Strážov
a na základe týchto pripomienok bude prípadne prepracovaný.
7. Navrhnúť vhodné osadenie 3 spomaľovacích prahov v danej lokalite.
Podmienkou občanov je prvotný 3D návrh, ktorý bude prekonzultovaný s obyvateľmi mestskej časti
Strážov a na základe ich pripomienok prípadne prepracovaný. Preto je nutné vypracovať novú
projektovú dokumentáciu a odkonzultovať návrh s občanmi a následne zapracovať do neho prípadné
ďalšie požiadavky občanov. Súčasťou projektovej dokumentácie bude doložený písomný súhlas na
stretnutiach prítomných občanov mestskej časti Strážov s navrhovaným riešením, ako aj súhlasné
stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline.
Projektová dokumentácia bude odovzdaná 10 paré v tlačenej forme, 3x na CD.
Bližšie informácie: Ing. Peter Rolko, 041/7063116

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
4. Miesto dodania zákazky: Žilina, Strážov.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí
5.
mať písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 30 dní od doručenia objednávky.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zalepenej obálke
do dňa 31.07. 2018 do 09.00 hod.
Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31
Žilina. Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Projekt dopravného značenia Strážov!!!
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom
DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona
8. o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky,
ktorá zohľadňuje kompletnú cenu
s uvedením výslednej ceny v EUR bez DPH
(detto ale cena v EUR vrátane DPH
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu mesta. Verejný
9. obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným
stykom úhradou faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
10.
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený
poskytovať službu, na ktoré predkladá uchádzač ponuku.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby na
celý predmet zákazky.
11.
Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť
v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho finančné možnosti.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 667,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 16.07.2018

Ing. Igor Choma
primátor

